Orde van dienst Vespers 24 november 2021 koor Sint-Janskerk Gouda
Week van zondag Voleinding/Christus Koning
Geloofsgetuige: Henriette Roland Holst (1869-1952) – dichteres
Voorganger: ds. David van Veen
Cantor-organist: Gerben Budding

Cantorij

Stilte en uurslag
Allen gaan staan
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)

(Nummers verwijzen naar Liedboek 2013)

Hymne 749:1 en 3
Allen gaan zitten
Musica pro Deo Aria ‘Zion hört die Wächter singen’, Cantate BWV 140 - J.S. Bach (1685-1750)
Tekst zie 749:2
Psalmgebed Psalm 56 (zie ommezijde)
Schriftlezing Psalm 130 – Stilte
Musica pro Deo ‘Turn back, o man’ – Gustav Holst (1874-1934)
1 Turn back, o man, foreswear thy foolish ways.
Built while they dream, and in that dreaming weep.
Old now is earth, and none may count her days,
Would they but wake from out their haunted sleep,
Yet thou, her child, whose head is crowned with
Earth shall be fair, and people glad and wise.
flames.
Still wilt not hear thine inner God proclaim,
3 Earth shall be fair, and all its people one,
"Turn back, o man, foreswear thy foolish ways."
Nor till that hour shall God's whole will be done!
Now, even now, once more from earth to sky
2 Earth might be fair, and people glad and wise.
Peals forth in joy the old, undaunted cry,
Age after age their tragic empires rise,
"Earth shall be fair, and all its people one."
Canticum Magnificat, 157a (1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 allen)
Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368j (allen) - Onze Vader 369a (allen)
Allen gaan staan
Avondlied Zangen van zoeken en zien 210 (tekst: Henriette Roland Holst) (1 cantorij, 2 en 3 allen)

Zegenbede 190a (I voorganger II allen)

Psalm 56
Antifoon

Psalmtoon
/

*

/

Verzen om beurten, de cantor begint
1

Ontferm u mijner, o God, want mensen gríjpen
naar mij,*
den gansen dag verdrukken mij bestríjders.

7

2

8

Mijn belagers grijpen den gansen dág;*
want talrijk zijn zij die mij bestríjden.

Vergeld hen naar hun ongeréchtigheid,*
verneder in toorn de vólken, o God.
Gij hebt de dagen mijner omzwerving geteld,
mijn tranen in uw krúik gedaan;*
staat het niet in uw bóek?

3

Als ik voor hun overmoed bevréesd ben,*
zal ik op u mijn vertróuwen stellen.
4

Op God--ik wil zijn woord loven--op God heb ik
mijn vertróuwen gesteld,*
ik vrees niet; wat zal vlees mij dóen?

9

Daar deinzen mijn vijanden terug ten dage dat ik
róep;*
dit weet ik, dat God de míjne is.
10

Op God--ik wil zijn wóord loven—*
op God heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik vrees
niet; wat zal vlees mij dóen?
11

5

Den gansen dag spreken zij krenkende
wóorden,*
tegen mij zijn al hun overleggingen om kwáad te
doen.
6

Zij scholen samen, liggen op de lóer,*
zij letten op mijn schreden, daar zij hopen mijn
leven wég te nemen.
Allen herhalen Antifoon
Tekst: Leidse vertaling
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda

12

Tot de geloften die ik u, o God, deed acht ik mij
gehouden; ik zal lofoffers u betálen;*
13
omdat gij mijn leven van den dood hebt gered
en mijn voeten, dat zij zich niet stieten; opdat ik
voor Gods aangezicht zou wandelen in het
lévenslicht.

